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در چند س�ال اخي�ر بارش ها معموال ت�ا پايان 
ارديبهش�ت ادامه داش�ت و بعد از آن ش�اهد 
افزايش دما و اوج گرفتن آن بوديم. اما امس�ال 
تقريبا تا پايان خردادماه، بارش ها ادامه داشته 
اس�ت و هوا نيز چندان گرم نبوده است. همين 
مس�اله باعث ش�ده تا اين تصور ق�وت بگيرد 
كه با بارش هاي اخير مش�كل كم آبي تا حدود 
زيادي مرتفع شده اس�ت و ديگر شاهد بحران 
كم آبي نخواهيم بود. ام�ا احد وظيفه، مديركل 
پيش بيني و هشدار سريع سازمان هواشناسي 
معتقد است اين بارش ها چندان هم زياد نبوده و 
نه تنها مشكل كم آبي حل نشده است كه حتي 
در بسياري از استان ها، مقدار بارش ها كمتر از 
سال هاي قبل بوده و در برخي حتي به وضعيت 
بحراني رسيده است. گفت وگويي با وظيفه در 
مورد همه زواياي وضعيت جوي و شايعاتي كه 

در اين زمينه وجود دارد. 

 آقاي دكتر، امس�ال در ظاهرشاهد بارش هاي 
بسيار بيشتري نس�بت به س�ال هاي گذشته 
در تهران و بس�ياري ديگر از استان هاي كشور 
بوديم. اصال ب�ارش ب�اران تا آخري�ن روزهاي 
خردادم�اه درس�ال هاي اخير بي س�ابقه بود. 
خيلي ها معتقدند كه اين بارش ها باعث مي شود 
تا كمبود آب تا حدود زيادي جبران شود. واقعا 
همين طور اس�ت؟ يعني اين بارش ها توانسته 

تاحدودي كمبود آب را جبران كند؟
قطعا اين بارش ها تاح��دودي كمب��ود آب را جبران 
كرده ولي اين مقدار آنچنان كه بايد و شايد قابل توجه 
نيس��ت. يعني هنوز تا اس��تانداردهاي بارش نرمال 
فاصله زيادي داريم. البته ش��ايد بد نباشد كه بدانيد، 
اين بارش ها بيش��تر به سلس��له جبال البرز و استان 
آذربايجان معطوف بود و در مقابل در بسياري ديگر از 

استان ها بارش ها حتي به شدت كمتر هم شده است. 
 مثال كدام استان ها؟

مثال هرمزگان. مق��دار بارش بلندمدت س��االنه اين 
اس��تان 164 ميليمتر بوده در حالي كه امس��ال تنها 
58 ميليمتر بارش داش��ته است. يعني چيزي حدود 
65 درصد كاهش ب��ارش باران داش��ته ايم. وضعيت 
سيستان و بلوچس��تان از اين هم حادتر است. بارش 
س��االنه اين اس��تان 10 ميليمتر بوده كه امس��ال با 
كاهشي 72 درصدي به 28.6 ميليمتركاهش يافته 
اس��ت. يزد هم از ديگر استان هايي اس��ت كه امسال 
ميزان بارش هايش 33.5 درص��د زير حد نرمال بوده 
است. اما ش��ايد محس��وس ترين كاهش مقدار باران 
را استان فارس داشته باش��د. ميانگين ساالنه بارش 
در اين اس��تان 302 ميليمتر بوده است درحالي كه 
امس��ال تنها 130 ميليمتربارش داشته است. يعني 
چيزي بيش از 56 درصد كاهش! خراس��ان رضوي از 
ديگر استان هايي است كه بارش باران در آن كاهشي 
محسوس داشته به طوري كه از 201 ميليمتري كه 

قرار بوده در بازه زماني س��ال جديد تاكنون داش��ته 
باشد، تنها 129 ميليمتر باران باريده كه مويد كاهش 
36 درصدي بارش در اين اس��تان است. حتي استان 
چهارمحال و بختياري كه اس��تاني پربارش است نيز 
امسال كاهش بارندگي داش��ته است به طوري كه به 
جاي بارش ميانگين 580 ميليمتري س��االنه خود، 
در يك سال گذش��ته تنها 311 ميليمتر باران داشته 
است. اينها نشان مي دهد كه برخالف اظهارنظرهاي 

عاميانه، مقدار بارش ها چندان هم زياد نبوده است. 
 ولي فكر كنم تهران وضعيت بهتري داش�ته 

است؟
ن��ه. اينچنين نيس��ت. باوجود بارش ه��اي خوبي كه 
به زعم ش��ما داش��تيم، البرز 18 درص��د و تهران 15 
درصد نسبت به سال گذشته كاهش بارندگي داشته 
اس��ت. اگر دقت مي كرديد بارش ها در ته��ران اكثرا 
پراكنده و محدود بود. يعني مثال بيشتردر شمال شهر 
بارش داش��تيم درحالي كه در جنوب شهر خبري از 

بارندگي نبود. 

 درمجموع، وضعيت بارش در كل كشور چطور 
بوده است؟

به طور خالصه نس��بت به سال گذش��ته 22 درصد 
كاهش ب��ارش را در كل كش��ور داش��ته ايم. از لحاظ 
عدد و رقمي ه��م كه بخواهيم ن��گاه كنيم، ميانگين 
بارش باران در كش��ور در همين بازه سه ماهه كنوني 
ابتدايي سال 208 ميليمتر بوده كه متاسفانه امسال 
به 162 ميليمتر كاهش پيدا كرده اس��ت. همچنين 
ميانگين بارش »س��االنه« باران نيز از 232 ميليمتر 
به 220 ميليمتر كاهش داش��ته كه هم��ه اينها آمار 

نگران كننده اي   هستند. 
 ولي قب�ول داريد ك�ه امس�ال بارش هايي كه 
تا همين االن ه�م ادام�ه دارد، تا ح�دودي در 
س�ال هاي اخير بي س�ابقه بوده اس�ت؟ يعني 
سال هاي قبل اواخر ارديبهشت بارش ها تقريبا 

تمام شده بود ولي االن هنوز بارش داريم. 
اين ناشي از الگوهاي جوي اروپاست. در هواشناسي 
پديده اي داريم به نام بندال يا بالكينگ. در اين پديده، 
گرم و خش��ك ش��دن هوا در اروپا باعث مي ش��ود تا 
رطوبت از روي درياي مديترانه به س��مت ايران بيايد 
و ب��ارش در اينجا زيادتر ش��ود. اين پدي��ده مي تواند 
برعكس باشد. يعني اگر اروپا مرطوب و باراني باشد، 

اينجا هوا خشك و كم بارش خواهد بود. 
 در فض�اي مجازي خبري منتش�ر ش�ده كه 
مدعي اس�ت افزايش بارش ها به دليل فرآيند 
باروري ابرهايي اس�ت كه توس�ط كش�ورهاي 
همسايه صورت گرفته است. اين فرضيه تا چه 

حد درست است؟
فقط مي توانم بگويم »ش��ايعه« اس��ت و هيچ منبع 

علمي و تحليل منطقي درستي ندارد. 
 يعني نمي شود با باروري ابرها، مشكل كم آبي 

را تا حدودي كم كرد؟
نه. اگر اينگونه بود كه االن مش��كل ك��م آبي در دنيا 
وجود نداشت! ضمن آنكه از لحاظ علمي هم اين شيوه 

براي ايران جواب نمي دهد. 

عجيب و وقيح است يك نفر مثل 
نتانياهو كه در سرزمين غصبي 
زندگي مي كند، نفس مي كشد، 
بيايد جلوي دوربي��ن تلويزيون 
آب چاه يا رود غصبي را بخورد و از 
دوستي با مردم ايران حرف بزند 
و بعد راه حل هاي بحران آب براي 
ايران ارايه دهد. اما احتماال نتانياهو گزارش كوتاهي كه 
هفته گذشته از صدا و سيما در مورد او پخش شده بود 
را ديده و ما را هم مثل طراح و تهيه كننده اين گزارش، 
ساده فرض كرده است. گزارش��گر تلويزيون خودمان 
از مردم خودمان مي پرس��يد دوس��ت چه مشخصاتي 
دارد؟ جواب بديهي بود و س��وال با جواِب معلوم، سوال 
نيست. حمله انتحاري به اعصاب بيننده و شنونده است. 
بن بست طرح و ايده در رسانه ملي است. بعد از پاسخ هاي 
ملت خوب و صب��ور كه نمي دانم دوس��ت بايد همدرد 
باشد، مهربان باشد و جيب آدم را نزند، گزارشگر عزيز، 
با ذوقي كودكانه روي تبلتش عكس نتانياهو را نش��ان 
مي داد و مي پرسيد اين دوست است؟ آيا دوستي با آدم 
شرور و بي مزه اي مثل نتانياهو سوال كردن دارد؟ قطعا 
براي ملت ش��ريف ايران و خيلي از ملل ش��ريف ديگر، 
نتانياهو هرگز و هيچ مكاني - جلو يا پشت دوربين صدا و 
سيما- دوست نيست. نتانياهو با اين همه خودزني حتي 
دوست خودش هم نيست. اما برگ خالقانه اين گزارش 
زماني رو شد كه در پايان گزارش، ويدئويي كوتاه از حمله 
يك خرس اهلي ب��ه مربي اش بعد از ب��ازي با همديگر 
پخش شد و نتيجه شگفت انگيز اين گزارش اين بود كه 
دوستي نتانياهو دوستي خاله خرسه است. اوال نتانياهو 
خاله كسي نيست اگر هم باشد دايي يا عمو است. دوم 
آنكه خرس هم نيست، هيچ خرسي بي دليل به كسي 
حمله نمي كند. نتانياهو دستش به كسي نرسد خودش 

را گاز مي گيرد. 
اما س��والي كه گزارش��گر صدا و س��يما بايد از مردم 
بپرسد اين اس��ت كه چه كرده ايم و مي كنيم كه يك 
نفر تازه به دوران رس��يده به خودش اج��ازه مي دهد 

كه با م��ا از »آب« ح��رف بزند؛ با ملتي ك��ه آناهيتا _ 
فرشته نگهبان آب _ داشته است. »اميِر آب« يا همان 
»ميرآب« و فنجاندار داشته است. قنات داشته است. 
ياِر آب يا همان آبيار داشته است. ملتي كه در دين شان 
همواره به اس��راف نك��ردن و مهرباني ب��ا آب و باران 
سفارش شده است. ملتي كه قرن ها قبل از ساعت آبي 

استفاده مي كرد. 
آب ب��راي م��ا خيل��ي اهمي��ت دارد آنقدرك��ه تمام 
شعرهاي مان پر از باران است، همه شاعرهاي مان رو به 
دريا. خوب يادمان هست كه قبل از خانه هاي عمودي، 
صاحبخانه به احترام رهگذر و مهم��ان، جلوي خانه را 
آب و جارو مي كرد و اين رس��م عزيز به احترام آب عزيز 
يا صبح زود بود يا عصر هنگام تا با كمترين آب بيشترين 
بهره وري را داشته باشيم حاال در اين وضعيت بحراني 
كس��ي جلوي خان��ه اش را آب و ج��ارو نمي كند بلكه 
بيش��ترمان با آب، جارو مي كنيم! شايد حكايِت همان 
مال مفت و دل بي رحم باشد. من هم مثل شما شنيده ام 
كه بيشترين مصرف آب مربوط به كشاورزي است اما 
راه حلي ندارم چون خوشبختانه كارشناس منابع آبي 
نيس��تم ولي مي دانم يك دفعه آب را از زمين كشاورز 
بردن، نان از سفره اش برداش��تن است و خوب مي دانم 
در گذشته هاي دور و زمان قنات هاي طويل ما مديران 
خوبي براي آب بوديم ولي االن نيستيم و نمي دانم چرا. 
اما يك سوال برايم مهم تر است. در اين روزگار گراني، آب 
با اين همه نايابي چرا اينقدر ارزان است؟ آنقدر ارزان كه 
بعضي از آقايان زير دوش حمام ديوان حافظ را به آواز، 

ختم مي كنند. 
پاورقي: س��ال هايي نه چندان دور كه رودها خروش��ان 
بودند فنجاندار به عنوان مقسم معتمد كشاورزان با يك 
ديگ كوچك و كاسه اي با ته سوراخ و چند سنگ كوچك- 
تشله- كنار جوي مي نشست كاسه را روي آب درون ديگ 
مي گذاشت اگر سهم حسينعلي ده فنجان بود، ده بار كه 
كاسه پر و غرق مي شد ده تشله كنار گذاشته شده بود و راه 
آب به سمت باغ تشنه اي ديگر عوض مي شد. اين سيستم 

به ساعت آبي هم معروف است. 

اهداف ش��ان با هم حرف بزنند و تصمي��م بگيرند و در 
نتيجه به يك وح��دت رويه در عمل برس��ند. بنابراين 
كار و زبان دو بخش الينف��ك هرگونه تعامل در زندگي 
اجتماعي تلقي مي ش��ود با اين تفاوت كه برعكس نوع 
تعامل ما با طبيعت )كه آن را اب��ژه فرض مي كنيم( در 
تعامالت زباني نمي توانيم ط��رف گفت وگو را ابژه تلقي 
كنيم. انسان ها بايد به عنوان دو سوژه با هم به گفت وگو 
بنشينند و افكارش��ان را با هم درميان بگذارند و نهايتا 

تصميمات   مشترك بگيرند. 
با اين مقدمات بايد به اين نكته توجه كنيم كه ما در طول 
تاريخ سه هزار ساله پادش��اهي يك نوع آمريت از باال به 
پايين داش��ته ايم. افراد اجتماع ناگزير بوده اند كه چشم 
به دهان س��لطان بدوزند و از او كسب رهنمود كنند و در 
اين ميان ما كم كم فرام��وش كرديم كه چطور بايد با هم 
گفت وگو كنيم. گفت وگو در ح��وزه عمومي تاكنون در 
اجتماع ما تحقق پيدا نكرده اس��ت و بيشتر منتظريم تا 
تصميمات به شكل سلس��له مراتبي ابالغ و پياده شوند. 
نكته ديگر زندگي مبتني بر رانت نفتي در صد ساله اخير 
كشور ما است كه باعث شد ديگر به كار توليدي هم نيازي 
نداشته باش��يم كه اقتضايش زبان گفت وگويي است. در 
اين نوع زندگي ما از طريق رانت منابع را صادر مي كنيم، 

به ازايش چيزي مي گيريم، بين خودمان تقس��يم و بعد 
مصرف مي كنيم. اين گونه است كه كار و زبان در اجتماع 
به دو امر پارادوكسيكال تبديل ش��ده است كه در قرون 
متمادي ادامه يافته و امروز با تبعات آن زندگي مي كنيم. 
به اين ترتيب مي توان گفت ما، ملت ايران تجربه گفت وگو 
با قدرت را نداشته ايم و نه آموخته ايم كه با بغل دستي مان 
وارد مناظره و مكالمه شويم. ناكارآمدي برنامه ريزي هاي 
كالن داخلي در حوزه اي مانند آب منجر به بي اعتمادي 
خواهد شد از س��وي ديگر نس��بت به نيازهاي اساسي و 
اصلي كش��ور هم آگاهي كامل وجود ن��دارد و در چنين 
شرايطي خطر پيام هايي كه از سوي بيگانگان مي رسد 
اين اس��ت كه مجموعه عوامل داخلي آم��اج تبليغات 
بيرون��ي واقع ش��ود و از طريق رفتارهاي پوپوليس��تي 
براي كشور هزينه به بار بياورند و مشكالت ما را افزايش 
دهند. به نظر نمي رسد كه طرح مساله آب توسط دولت 
بيگانه قرار اس��ت ما را متوجه منفعتي جدي كند آنها 
بيش��تر در پي اين هس��تند كه اختالالتي كه در داخل 
كش��ور بروز پيدا كرده را ه��دف قرار دهند و با دس��ت 
گذاشتن روي تشنجات حاصل از تحريم هاي تحميلي 
به اين موضوع دامن بزنند، مطمئنا ه��دف اين پيام ها 

برانگيختن جريان تامل در مورد منابع آب را برانگيزد.

جشن و جشنواره »گل رز محمدي« 28 خرداد ماه از سوي 
سازمان پارك ها و فضاي سبز ش��هرداري اصفهان در باغ 

گل ها برگزار مي شود. 
به گزارش اداره ارتباطات رس��انه اي ش��هرداري اصفهان، 
فروغ مرتضايي نژاد، مديرعامل س��ازمان پارك ها و فضاي 
سبز شهرداري اصفهان با اشاره به اينكه 25 خرداد در تقويم 
به عنوان روز ملي گل نامگذاري شده است، گفت: اين روز 

بهانه اي براي معرفي گل ها اس��ت و در اين راستا سازمان 
پارك ها و فضاي س��بز ش��هرداري اصفهان، با همكاري 
مناط��ق 1، 6، 8 و 14 از 25 تا 29 خرداد م��اه، غرفه هاي 
فروش گل و نمايشگاه هاي محلي عرضه خدمات ترويجي، 
مشاوره اي و كلينيكي را در پارك كودك، گلستان شهدا، 
بوستان گل محمدي واقع در خيابان سيد رضي، خيابان 

آيت اهلل غفاري و خيابان حرم زينبيه برپا كرده است. 

استفاده از مواد اوليه ايراني ۱ بي شمار محصول ايراني با 
توليد مي شوند كه كيفيتي عالي 
دارند و مي توان گفت از نظر نوع 
محص��ول و خوب��ي در عال��م 
بي نظير هس��تند و از ميان غير 
ايراني��ان هم خريداران بس��يار 
دارند. استقبال از اين نوع كاالها به دليل دقتي است 
كه توليد كننده ايران��ي در كيفيت محصول توليدي 
خود به كار برده و نتيجه اش استقبال مشتريان خارج 
و ارزآوري براي كشور است. برخي توليدكنندگان از 
تمايل بازاره��اي خارجي ب��ه كاالي خ��اص ايراني 
»سوءاستفاده« كرده و محصولي بي كيفيت و تقلبي را 
به اين بازارها مي فرستند كه سبب مي شود اطمينان 
به كاال و محص��ول ايراني نزد خري��داران از بين برود. 
گويي س��از و كاري براي كنترل كيفيت محصوالت 
صادراتي اعمال نمي ش��ود ي��ا اگر مي ش��ود خيلي 
سرس��ري و از روي بي حوصلگ��ي- هم��ان بيماري 

وحشتناك سيستم اداري ايران- است. 
 در همين موضوع خود ش��اهد اف��ول بازار فرش 

ايراني و جايگزيني آن با فرش كشميري و افغان و 2
هندي بوده و هستم. البته كه هيچ فرشي ياراي رقابت 
با فرش اصيل ايراني را ندارد، اما وقتي توليد كننده و 
صادر كننده در كيفيت و قيمت هر دو تقلب مي كنند، 
مش��تري خارجي ديگر فرش ايراني نمي خرد. پنير 
ليقوان نمونه اي ديگر اس��ت، اين پنير سخت مقبول 
خورندگان غير ايراني از آسيايي و اروپايي است و نوع 
با كيفيت و اصلي آن در طعم و مزه و بافت منحصر به 

فرد است، اما كارگاهي در ليقوان همين پنير بي نظير 
را با كيفيتي بد و نازل به خارج از ايران- مشخصا بازار 
كش��ورهاي جنوب خليج فارس- مي فرستد؛ پنيري 
كه هيچ ش��باهتي به ليقوان ندارد و به ماده اي لزج و 

به شدت شور و بد طعم مي ماند. 
البد اي��ن صادر كننده بابت گلي كه به س��ر كش��ور 
مي زند، مشوق ها و معافيت هايي هم دريافت مي كند. 
اما به راستي كه بايد ساز و كاري براي تنبيه و مقابله 
با اين شيوه كسب و كار به وجود  آيد و ارزش و اعتبار 
عبارت »س��اخت ايران« به راحتي و به دست عده اي 

سودجو خدشه دار نشود. 
كشورش��ان، اعتباري فوق العاده قائل شده اند و 3 بس��ياري از كش��ورها براي درج عبارت ساخت 
نظارتي دقيق و ش��ديد بر روي كااله��اي صادراتي 
دارند. اين نظارت ها سبب شده كه براي مصرف كننده 
ن��ام برخي كش��ورها با كيفي��ت و اس��تاندارد بودن 
محصول هم معني باش��د. درج نش��ان هماهنگ به 
همراه پرچ��م مل��ي كش��ور صادر كنن��ده، نظارت 

سيستماتيك را نشان مي دهد. 
 كنترل كيفيت محصوالت و فرآورده ها و كاالها در 

ايران چندان مورد توجه نيست. گويي مسووالن 4
كنترل كيفيت با توليد كنندگان و كارفرمايان خويش 
دچار رودربايستي و تعارف هس��تند يا به كمترين ها 
قناعت مي كنند. همه ما نمونه هاي فراواني به ويژه در 
صنعت خودرو از اين بي مباالتي و بي توجهي و سرسري 

انجام دادن وظيفه سراغ داريم. 
توليدكنندگان ايراني بگوييم و كاالهايشان را 5 همانقدر كه الزم اس��ت از خوبي هاي محصول 

بخريم و به يكديگر معرفي كنيم ب��ه همان ميزان 
هم بايد چش��م تيزبين��ي در تش��خيص كاالهاي 
تقلبي و بد كيفيت داشته باشيم و آنها را با ذكر نام 
و نش��ان ب��ه يكديگ��ر معرف��ي كني��م. ح��ال كه 
بخش هاي كنترل كيفيت كار خود را درست انجام 
نمي دهن��د، خود ما مصرف كنندگان بايد آس��تين 
باال بزنيم و تجربه هاي بد خ��ود را در مصرف كاال و 
خدم��ات با معرف��ي و ذكر ن��ام به اط��الع همگان 
برس��انيم. بايد ب��اب نقد در اي��ن امور باز ش��ود تا 
كيفيت محص��والت ارتقا ياب��د. ه��ر توليد كننده 
متقلبي لياق��ت درج ن��ام بلن��د اي��ران را بر روي 

بسته بندي كاالي خود ندارد. 
بايد حواس ما و دولت باش��د كه توليد كننده به 6 حمايت از توليد ملي كار ظريف و دقيقي است، 
صرف آنكه در صنعت كشور فعال است نبايد بيش از 
حد انتظار حمايت داشته باشد. بايد بداند حمايت از 
او در مقاب��ل كار پاكيزه و كاالي ب��ا كيفيت معقول 
اعمال مي شود. نبايد با بستن درهاي كشور بر روي 
كاالهاي خارجي و رقيب و سكوت در مقابل تقلب و 
تزوير بعضي توليدكنن��دگان نامهرب��ان به ميهن، 
دس��ت آنها را براي اتالف س��رمايه هاي ملي و بدنام 
كردن محصول ايراني ب��از بگذاريم. ببينيد عملكرد 
چند س��ودجوي بي وجدان چگونه بازار هميشگي و 
سنتي فرش ايران در منطقه و جهان را دچار مشكل 
و ركود كرده اس��ت. ت��الش صد و چند س��اله تجار 
ايراني ب��راي معرفي و حف��ظ ارزش صادراتي فرش 
ايران با س��ودجويي عده اي دچار اشكال و اعتماد به 

آن خدشه دار شده است. 

آزار  ماج�راي  از  اجتماعي|پ�س  گ�روه 
دانش آم�وزان يك مدرس�ه در ته�ران و در پي 
آن تعرض ب�ه كودكي در اس�تان اصفهان بحث 
بر س�ر چرايي تاخي�ر در رس�يدگي و تصويب 
اليحه حماي�ت از حق�وق ك�ودكان و نوجوانان 
داغ ش�د. ع�الوه ب�ر خاطره هاي تلخ�ي چون 
ماج�راي »آتن�ا« و »بنيتا « در س�ال گذش�ته 
امس�ال نيز حوادث مش�ابهي اذهان عمومي را 
 از نبود حمايت هاي همه جانبه از كودكان متاثر 

كرده است.
. »سيده فاطمه حس�يني« يكي از زنان مجلس 
دهم اس�ت كه گرچه كميس�يون تخصصي اش 
اقتص�ادي اس�ت اما نس�بت ب�ه اي�ن موضوع 
حساسيت نش�ان داده و تقاضا براي در دستور 
قرار گرفتن اين اليحه و تس�ريع در رس�يدگي 
را مط�رح و ب�راي آن از ديگر نماين�دگان امضا 
گرفته است. او مي گويد: »در حال حاضر قوانين 
موجود چه از منظ�ر عدم جرم ان�گاري و چه از 
منظر تناس�ب جرم و مجازات در حوزه حمايت 
از حقوق ك�ودك و نوجوان اش�كاالت و نواقص 

مهمي دارند.«
 آيا با در دس�تور قرار گرفتن اليحه حمايت از 
حقوق كودكان و نو، اتفاق خاص�ي مي تواند در 

جامعه رخ دهد؟
قانونگذاري براي پوشاندن خألهاي قانوني براي ايجاد 
بازدارندگي يكي از اقدامات بسيار ضروري در راستاي 
كاهش ك��ودك آزاري اس��ت. در حال حاض��ر قوانين 
موجود چه از منظ��ر عدم جرم ان��گاري و چه از منظر 
تناس��ب جرم و مجازات در حوزه حماي��ت از حقوق 

كودك و نوجوان اشكاالت و نواقص مهمي دارند. 
با مطالعه قوانين بسياري از كش��ورهاي توسعه يافته 
درمي يابيم ك��ه قانونگذاري جامعي ك��ه دربرگيرنده 
تكليف به آم��وزش حقوق كودك جهت پيش��گيري 
و از س��وي ديگر تش��ديد مجازات اس��ت، ب��ه دليل 
فرهنگ س��از بودن قان��ون در جلوگي��ري از افزايش 

كودك آزاري موثرتر عمل كرده است. 
در گ��زارش كميس��يون قضاي��ي ب��ه خوب��ي ب��ر 
ض��رورت پيش��گيري از طري��ق آم��وزش حق��وق 
كودك تاكيد ش��ده اس��ت. ب��ا آنكه آم��وزش، جزو 
وظاي��ف س��ازمان بهزيس��تي ق��رار دارد و از جنب��ه 

اطالع رس��اني عموم��ي و فرهنگ س��ازي ني��ز براي 
ص��دا و س��يما تكالي��ف مهمي تعيين ش��ده اس��ت 
ام��ا در خص��وص نق��ش آم��وزش و پ��رورش اليحه 
تقريبا مس��كوت اس��ت؛ حال آنكه نمي ت��وان نقش 
بي بدي��ل آم��وزش و پ��رورش در آم��وزش حق��وق 
 كودك و نوجوان را ناديده گرفت و به س��ادگي از آن 

عبور كرد. 
در خص��وص جرم انگاري ني��ز در قانون ب��ر ضرورت 
سرپرستي صحيح و مناسب كودك تاكيد شده و ابعاد 
جس��مي و روحي آس��يب به كودك مورد توجه قرار 
گرفته اس��ت، اما در بخش مج��ازات در برخي بندها 
همچنان به نظر مي آيد امكان تشديد مجازات وجود 

دارد. 
  نقطه ق�وت اين اليحه چيس�ت كه ب�ا قانوني 

شدن آن شاهد تحول باشيم؟
تاكيد ب��ر تكاليف »پلي��س اطفال« كه پي��ش از اين 
برحسب قانون تش��كيل آن الزامي شده اما تاكنون به 
دليل موانع قانوني همچنان تش��كيل نش��ده است، از 

جمله نقاط قوت اليحه است. 
 به نظر مي رسد بيشتر حركتي نمادين باشد و 
اين اليحه هم به قوانين ديگر اضافه ش�ود زيرا 
اساس�ا مش�كل در فرهنگ و عرف و رفتارهاي 

نهادينه شده ما ريشه دارد. 
بخش آم��وزش و پيش��گيري اگ��ر تصويب ش��وند و 
اجراي��ي ني��ز ش��وند مي توانند منش��ا آث��ار مثبت و 
اميدوار كننده باش��ند. در ابتدا ممكن اس��ت بسياري 
از موارد ك��ودك آزاري فعلي كه گزارش نمي ش��وند، 
به دلي��ل حماي��ت قانوني پيگي��ري ش��وند و به نظر 
بيايد موارد ك��ودك آزاري افزايش يافته اس��ت اما در 
بلندمدت به دليل فرهنگ سازي كه در قالب آموزش 
صورت خواهد پذيرف��ت تاثي��ر اميدوار كننده اي در 

پيشگيري خواهد داشت. 

ضمن آنكه پي��ش از اين هم با حضور در كميس��يون 
قضاي��ي پيش��نهاد اجراي »ط��رح قربان��گاه« جهت 
شناس��ايي ك��ودكان و نوج��وان داراي بيماري هاي 
روحي زمينه س��از ب��راي ارت��كاب بزه )نظي��ر مورد 
س��تايش كه قات��ل خود ي��ك نوجوان زير 18 س��ال 
بود( را داديم، به اين اميد كه حداق��ل با اجراي طرح 
اجب��اري غربالگري، افراد پرخط��ر خصوصا نوجوانان 
پرخطر شناس��ايي شوند و با مش��اوره رايگان، نسبت 
به بازگشت سالمت روان يا كنترل بيماري فردي كه 
بالقوه تهديدي براي امنيت جامعه محسوب مي شود، 
اقدام شود. همچنان در صحن علني براي تصويب اين 

موضوع پيشنهاد خواهيم داد. 

كاالي بي كيفيت، محصول بي مهري به ميهن

تاكيد سيده فاطمه حسيني، عضو فراكسيون زنان مجلس بر لزوم تصويب قوانين حمايتي از كودكان 

تشكيل پليس اطفال نقطه قوت اليحه حمايت از كودكان است

عزت آب در سرزمين نگهبان آب

گفت وگو را فراموش كرده ايم

ميزباني باغ گل ها از جشن گل رز به مناسبت روز ملي گل 

 چطور؟
به چند دليل عمده و كامال علمي. اوال در ايران گرد و 
خاك زيادي درون اليه هاي ابرنفوذ مي كند و به طور 
طبيعي هسته هاي بارش��ي وجود دارد. بنابراين ديگر 
لزومي به تشكيل هسته هاي جديد بارش زا نيست. دوم 
اينكه گيريم كه مثال با اين روش، بتوان در استان هاي 
مرطوبي مثل چهارمحال و بختياري بارش توليد كرد، 
ولي در اين بين تكليف ش��هرهايي مثل اصفهان چه 
خواهد شد؟ و سومين دليل اينكه محاسبات و ارزيابي 
اين روش بسيار سخت و پيچيده است و در ايران هنوز 

امكان چنين محاسباتي وجود ندارد. 
 پس راه�كار و راه حلي براي كاه�ش كم آبي 

وجود ندارد؟
تنها راهكار همان اصالح الگوي مصرف اس��ت و بس. 
تا وقتي كه مصرف آب خود را در هنگام اس��تحمام و 
شست و شو يا در كشاورزي اصالح نكنيم نمي توانيم 

انتظار بهبود وضعيت كنوني را داشته باشيم. 
 به اين ترتيب هيچ ي�ك از بخش هاي دولتي و 
نهادهاي مختلف، به دنبال حل مشكل كم آبي 
از طريق روش باروري ابرها نيس�تند. درس�ت 

است؟
بل��ه. دقيقا. اگ��ر هم خب��ري در اين زمينه منتش��ر 

مي شود، شايعه است. 
 و پيش بيني تان براي تابس�تان امسال چطور 

است ؟
براساس الگوها و نقش��ه هاي جهاني هواشناسي، به 
نظر مي رسد امسال تابستان نرمال و متعادلي را پيش 
رو داشته باشيم. البته اينها پيش بيني است و ممكن 

است براساس شرايط جوي الگوها تغييركند. 
 پاييز چط�ور؟ آيا امس�ال هم پايي�ز ديرتر از 

موعد آغاز خواهد شد؟
نه. برعكس. الگوهاي هواشناس��ي حكايت از آن دارد 
كه امس��ال پاييز زودهن��گام و پربارش��ي را پيش رو 

خواهيم داشت. 

زلزله نگاري

جدول

افقی

عمودي

متقاطع

سود        وكو

1- خداوند متعال - گوش��ه اي در دس��تگاه شور در 
موسيقي

2- رازها - تبديل كننده - ورم پوست سوخته
3- كله پز - از شهرهاي خراسان - عضو پركار بدن

4- پس��وند ش��باهت - انگور - پايتخت ريش��ه اي - 
رشته هاي نخي

5- هنر هفتم - رهاورد تابستان - آخرين توان
6- چغندر پخته - ديلم - سرگشته شدن

7- مرمر - پيكره - لوله تنفسي
8- رسن - علم و معرفت - متحد و بي ريا

9- ثمره درخت - مشاور - آهسته
10- آحاد - هجوم - محل اتصال دوچيز

11- نفس خسته - زوجه - دور كردن از پيش خود
12- مفتش - آب بسته - رفيق - صد متر مربع

13- لوس - بتكده معروف هند - بلند مرتبه
14- واحد پول ويتنام - همدم - جوهر شوره

15- مراسم بزرگداشت - اطفائيه

1- سال گذشته - كالسمان
2- بي آبرو - جوان - خباز

3- عقب و پش��ت س��ر - نان شيريني خش��ك - از 
شهرهاي كرمان

4- صداقت - مظهر روشنايي - اسب قهوه اي رنگ - 
نا پيدا

5- مرواريد - آفريده شدگان - سلسله فراعنه مصر
6- كفش ساق بلند - بخت و اقبال - عدد حمام

7- بي خطر - نژاد كشور ارمنستان - مكار

8- ابر سفيد - غير حقيقي - سرود و نغمه
9- تاخير - اديب - از افعال ربطي

10- حرف استثنا - مهرباني كردن - پرچم و بيرق
11- قوه رشد و نمو - شناس - بدن

12- پوس��تين - ش��هر خروس جنگ��ي - زمين 
تركي - قلندر

13- نرم��ال و معمولي - از ش��هرهاي مازندران - 
مقابل

14- نام قديم شهر ساري - مشك خالص - اينك 
و حاال

15- از اثرهاي معروف فريدون توللي - از مركبات

ج��اي گالي��ه دارد كه چ��را هيچ ي��ك از 
مسووالن اقتصادي درباره افزايش بي رويه 
قيمت خودرو به صورت تحليلي و دقيق با مردم حرف 
نمي زنند. شركت هاي خودروس��ازي آيا از قبل براي 
ش��رايط بحران پيش بيني هاي الزم را نداشتند؟ اگر 
اين طور است كه بايد براي آن همه دفتر و تشكيالت 
خودروسازها متاسف بود كه توان تحليل اتفاقات بازار 

را نداشته اند. )بازنشسته شهرداري تهران(
0936... 5342

 به عنوان يكي از بيماران تحليل نخاع عضالني 
از آقاي افشاني شهردار محترم تهران و شوراي 
ش��هر تقاضا مي كنم كه براي تامين حقوق شهروندي 
معلوالن طرح مش��خصي تهيه و اجرا كنند و گزارش 
دستاوردهايش را هم به جامعه اعالم كنند. تا كي بايد 
شهروندان داراي آسيب هاي جسمي از حضور در اماكن 
عمومي محروم باش��ند؟ در تهران و ك��رج خيابان ها و 
ادارات طوري طراحي ش��ده اند كه توان يابان از جامعه 

)sma حذف مي شوند. )فعال حقوق بيماران

الو ... 66426196 30004753 بررسي اثر  بارش هاي  پراكنده بر شاخص بارش ها 
در گفت وگو با مديركل پيش بيني سازمان هواشناسي

بارش ها تا حدودي كمبود آب را جبران كرده اند
فقط اوضاع البرز كمي خوب است

گ�روه اجتماعي| رضا مل��ك زاده؛ مع��اون تحقيقات و 
فناوري وزارت بهداش��ت با اعالم اينكه محققان دو شركت 
دانش بنيان ايراني به پيشرفت 90 و 70 درصدي در توليد 
واكسن HPV رسيده اند، گفت: »نخستين واكسن ايراني 
زگيل تناسلي به زودي توليد و احتماال از سال 98 وارد بازار 
مي شود. برنامه هاي تشخيصي ويروس HPV تحت پوشش 
بيمه قرار ندارد و هزينه واكسيناسيون HPV براي هر فرد، 
750 هزار تومان و نرخ استفاده از اين واكسن در كشور، 43 
هزار دز اس��ت؛ بنابراين تحقيقات براي توليد واكسن هاي 
موثر و با كيفيت كه اين هزينه ها را به ش��دت كاهش دهد، 
قابل حمايت هستند.« ملك زاده به ايرنا گفت: »نتايج برخي 
تحقيقات انجام شده در ايران ش��يوع كلي اين ويروس در 
جمعيت زنان را حدود 4 تا 7 درصد تخمين زده و در مطالعه 
س��ال 1392، 10 درصد زنان 30 تا 49 س��ال از جمعيت 
عادي 4 شهرستان كشور HPV مثبت داشتند. يك مرور 
سيستماتيك بر 14 مطالعه در ايران هم شيوع HPV در بين 
زنان سالم در اس��تان هاي مختلف ايران را 9.4 درصد اعالم 
كرده و در حالي كه عفونت وي��روس HPV، يكي از راه هاي 
ابتال به سرطان دهانه رحم و شيوع آن است، اين نوع سرطان 
هفدهمين سرطان شايع بين زنان ايراني است و مرگ هاي 
ناشي از سرطان دهانه رحم در كشور ساالنه 370 مورد است. 
البته عفونت HPV كه عمدتا مردان عامل انتقال آن هستند، 
در اغلب موارد توسط سيس��تم ايمني پاكسازي مي شود و 

اگر بدن نتواند عفونت ويروس را پاك كند، پايداري طوالني 
مدت ويروس در بدن ممكن اس��ت منجر به بروز سرطان 
دهانه رحم ش��ود. بنابراين انجام واكسيناس��يون يك راه 
پيشگيري موثر در برابر سرطان دهانه رحم است. مطالعات 
نشان مي دهد كه واكسيناسيون HPV در درازمدت، باعث 
كاهش 98 درصدي موارد بدخيمي ها در زنان كمتر از 50 
سال مي شود.« با وجود هش��دارهايي كه وزارت بهداشت 
طي يك هفته اخي��ر درباره ضرورت پيش��گيري از ابتال به 
HPV مطرح كرده اما دادس��تان كل كش��ور، دادس��تان 
تهران را موظف ك��رد ادعاهاي مطرح ش��ده در يك برنامه 
تلويزيوني مربوط به ش��يوع بيماري زگيل تناس��لي را در 
اسرع وقت پيگيري و نتيجه را گزارش كند. به گزارش  ايرنا 
در پي پخش برنامه اي در تاريخ هشتم خردادماه سال جاري 
در يكي از شبكه هاي س��يما و طرح ادعاهايي درباره نوعي 
بيماري، معاونت حقوق عامه دادس��تاني كل كش��ور پس 
از انجام بررسي هاي الزم درخصوص كذب بودن مطالب و 
ادعاهاي مطرح شده در آن برنامه، گزارشي به دادستان كل 
كشور ارايه داده است.  به دنبال بررسي هاي اوليه، دادستان 
عمومي و انقالب تهران از سوي حجت االسالم و والمسلمين 
محمدجعفر منتظري دادستان كل كشور مامور شد برابر 
با مقررات، در اسرع وقت و با توجه به آثار و تبعات ادعاهاي 
مطرح ش��ده در جامعه، موضوع را پيگيري و تعقيب كند و 

نتيجه نيز براي عموم اعالم شود. 

واكسن ايراني HPV به مرحله پاياني توليد رسيد
سالمت

كمتر اتفاق افتاده كه در جلسه اي 
رسمي يا گفت وگويي غيررسمي 
صحبت از بهبود وضعيت ش��هر 
براي زنان بش��ود و اي��ن جمله را 
نشنوم كه »چرا فقط زنان؟ مردان 
مگ��ر زندگ��ي راحتي در ش��هر 
دارند؟« يا »چ��را بايد زن ها را جدا 
كنيم در حالي كه شهر بايد براي همه انسان ها زيست پذير 

باشد؟«
پاسخ به اين سواالت كاري سهل و ممتنع است. رويكرد 
باال هم درست و هم نادرست اس��ت. شهر بايد براي همه 
انسان هايي كه در آن زندگي مي كنند »زيست پذير« باشد 
در عين حال بايد توجهي ويژه به وضعيت زنان در ش��هر 
داشت؛ همانطور كه بايد سالمندان و كودكان را به شكل 
ويژه در نظر گرفت، ت��الش مي كنم خيلي كوتاه توضيح 

بدهم كه چرا اين توجه ويژه الزم است و چه اهميتي دارد؟
 در 1999 شهرداري وين مطالعه اي را در ارتباط با حمل 
و نقل عموم��ي انج��ام داد. در اين مطالعه از ش��هروندان 
پرس��يده مي ش��د كه »چند نوبت در روز و چرا از وسايل 
حمل و نقل عمومي اس��تفاده مي كنند« اورسال باوير از 
پژوهش��گران اين مطالعه مي گوي��د: » در كمال تعجب 
ديديم كه مردان در چند دقيقه سواالت را پاسخ مي دهند 
در حالي كه زنان مدت  زيادي را صرف پاس��خ به سواالت 
مي كردند« واقعيت اين است كه نوع استفاده زنان از شهر 
بسيار متفاوت از مردان است. بخش بزرگي از زناني كه در 
ش��هر زندگي مي كنند »خانه  دار« طبقه بندي مي شوند 
اما اين به اين معني نيس��ت كه آنها بخش زيادي از روز را 
در »خانه« هستند بلكه اتفاقا به اين معناست كه آنها بنا 
به وظايف متعددي كه بر عهده دارند زيست متنوعي در 
شهر دارند. عموما وظيفه نگهداري از كودكان و سالمندان 
بر عهده زنان است، مدرسه بردن بچه ها، مراجعه به دكتر، 
خريد روزانه، سر زدن به خويش��اوندان و كارهايي نظير 
اين در برنامه روزانه زنان است. يك زن ممكن است صبح 
پياده كودكانش را به مدرسه ببرد، با مترو يا اتوبوس براي 
خريد به نقطه اي ديگر از شهر برود و از خودروي شخصي 
براي رس��اندن مادر يا پدرش به يك مركز بهداش��تي يا 
بيمارستاني استفاده كند. عالوه بر اين زنان باردار نيازهاي 
ويژه اي براي جابه جا شدن در ش��هر دارند، آنها به راحتي 
نمي توانند تحت هر ش��رايطي از وس��ايل حم��ل و نقل 
عمومي استفاده كنند يا از پله هاي يك پل عابر پياده باال 

بروند. 
در حالي كه مردان عموما يك بار صبح براي رفتن به سر 
كار و يك بار عصر براي بازگشت به خانه در شهر جابه جا 
مي شوند يا الگوهاي ثابتي در اس��تفاده از وسايل حمل و 

نقل عمومي و جابه جايي در شهر دارند. 
حاال »امنيت« را به داس��تان باال اضافه كني��د. به داليل 
بس��ياري »امنيت« زنان در ش��هر با مخاطرات بيشتري 
همراه اس��ت. آزارهاي خياباني تقريبا در همه دنيا و البته 
در ش��هرهاي ايران از موضوعات مهمي است كه حضور 
زنان در فضاهاي عمومي را ب��ا محدوديت روبرو مي كند؛ 
مس��اله اي كه مردان يا درگير آن نيستند يا بسيار كمتر 
درگيرند. به طور مثال تردد زنان در راسته هايي از فضاي 
عمومي كه فقط به يك كاربري خاص كه از نظر جنسيتي 
مردانه هستند تعلق دارد -مثل تعميرگاه هاي ماشين- با 
مشكالتي روبرو است به طوري كه زنان ترجيح مي دهند 
از اين راس��ته ها عبور نكنند. توجه به اختالط كاربري در 
فضاهاي عمومي ش��هري بايد در خيابان ها و راسته هاي 
ش��هري مورد توجه ق��رار بگي��رد. در كن��ار آن توجه به 
روشنايي معابر مي تواند بخشي از اين سختي ها را هموار 
كند و به زنان احساس امنيت بيشتري در فضاي عمومي 
ش��هر بدهد.  به اين موارد اضافه كنيد پل هاي عابر پياده، 
عرض آب راه هاي كنار خيابان، سنگفرش پياده روها، ارتفاع 
پله هاي اتوبوس ها و بسيار موارد از اين دست كه حضور و 
استفاده زنان از شهر را به نسبت مردان محدودتر مي كند. 
خالصه اينكه اگر اين بار با اين حساسيت ها نگاهي دوباره 
به تهران بيندازيد متوجه خواهيد ش��د كه ش��هر براي 

استفاده يك مرد جوان س��الم بلندقد طراحي و ساخته 
ش��ده  و گروه هاي ديگر از جمله زنان در اس��تفاده از آن با 

محدوديت هاي بسياري روبه رو هستند. 
جمعيت زنان و مردان در ش��هرها با اختالف كمي تقريبا 
برابر است اما آيا خدمات ش��هري به يك اندازه در اختيار 
آنهاست؟ اين موضوع ديگري است كه نشان مي دهد چرا 
بايد براي برنامه ريزي شهري و سياست گذاري »زنان« را 
به طور ويژه در نظر گرفت. سهم زنان از وسايل حمل و نقل 
عمومي مثل مترو و اتوبوس، مناسب  س��ازي و سهم زنان 
از ساعت هاي فعال فضاهاي عمومي آموزشي، تفريحي و 

ورزشي و بسياري خدمات شهري ديگر. 
 در س��ال هاي اخير تالش ش��د با اختصاص سرانه هاي 
تك جنسيتي مثل پارك بانوان يا ش��هربانوها در تهران 
كه منحصر به زنان بود كمي وزنه دسترس��ي به خدمات 
شهري به س��مت زنان متعادل ش��ود ولي آيا جداكردن 
زنان از فضاهاي عمومي شهري منجر به حذف تدريجي 
آنها از شهر نمي شود؟ آيا ايده آل اين است كه همه ما اعم 
از زن، مرد، كودك، سالمند، توان ياب و... در »يك« شهر و 
در كنار هم زندگي كنيم يا هر گروه اجتماعي را محدود و 

منحصر به فضاهاي خاصي كنيم؟ 
آخرين و ش��ايد مهم تري��ن موضوع كه باعث مي ش��ود 
توجه ويژه به زنان در ش��هر نه تنها منطق��ي كه واجب به 
نظر برسد س��هم زنان از مديريت ش��هري و نقش آنها در 
سياست گذاري شهري اس��ت. در طول ساليان طوالني 
اين نقش تقريبا نزديك به صفر بوده است. حتي با وجود 
حضور زنان به عنوان كارمندان ش��هرداري ها و شوراها، 
س��هم آنان از اداره اجرايي يا سياس��ت گذاري شهرهاي 
بزرگ بسيار ناچيز بوده و هنوز هم ناچيز است. هيچ وقت 
تعداد شهرداران يا معاونان شهرداران حتي در شهرهاي 
بس��يار بزرگي نظير تهران به اندازه تعداد انگشتان دست 
هم نرس��يده اس��ت. زنان هم��واره در س��طوح مياني به 
پايين دس��تگاه هاي اجرايي و اداري حضور داشته اند و با 
سقف هاي شيش��ه اي بس��يار محكمي براي رسيدن به 
پس��ت هاي مهم و موثر در اداره ش��هرها روبه رو بوده اند، 
مردان در طول س��ال ها به دليل حضور بي رقيب شان در 
پست هاي مديريتي و كسب تجربه و روابط و رزومه هاي پر 
و پيمان اجرايي امروز در جايي ايستاده اند كه بگويند »زني 

نداريم كه توانايي اداره شهري مثل تهران را داشته باشد.«
 خوب اس��ت از كساني كه اس��تدالل مي كنند حضور در 
پست هاي مديريتي مساله مهمي نيس��ت و نبايد انرژي 
زيادي صرف مط��رح كردن آن كرد، بپرس��يم »اگر مهم 
نيست چرا مردان هميشه حضور دارند و زنان هرگز حضور 
ندارند؟ و چ��را در برابر حضور زنان در مديريت ش��هري 
كه نيمي از جمعيت فعال آن هس��تند اين همه مقاومت 

مي شود؟«
زن��ان در اجتماعات محل��ي، س��ازمان هاي مردم نهاد و 
خيريه هاي ش��هري فعاليت  زياد و موثري دارند، در واقع 
فعاليت آنها در بخش��ي اتفاق مي افتد كه دسترس��ي به 
منابع مادي بودجه اي و قدرت رس��مي سياست گذاري و 
شبكه روابط و رزومه مديريتي براي آنها فراهم نمي كند 
اما همزم��ان آنه��ا را در معرض س��خت ترين و تلخ ترين 
آسيب هاي اجتماعي شهر قرار مي دهد، آنها شهر را تجربه 
مي كنند و با وجود س��ختي ها و محدوديت ها همچنان 

حضور و فعاليت خود را حفظ كرده و ارتقا مي دهند. 
به س��وال ابتداي متن بازگرديم؛ پاس��خ سهل و ممتنع 
اين است كه بله شهر بايد براي همه انسان ها زيست پذير 
باش��د، اما در بس��تري از نابرابري هاي فضايي، اجتماعي 
و اقتصادي توجه ب��ه گروه هايي كه در ط��ول يك تاريخ 
بلند دسترسي هاي محدودتر و موقعيت هاي فرودستي 
داشته اند نيازه به توجه ويژه و برنامه ريزي هاي هدف مند 
دارند. توج��ه ب��ه »زن��ان« در برنامه ريزي ش��هري، در 
سياس��تگذاري و هدف گذاري مس��اله اي حاش��يه اي يا 
فانتزي نيست بلكه يكي از راه هاي نجات شهر از بسياري 
آسيب ها و احترام گذاشتن به حق بر شهر نيمي از جمعيت 

آن است.
جامعه شناس

زنان در شهر

نفيسه  آزاد

حميدرضا   خالدي

نيوشا   طبيبي

فاروق   مظلومي

كودكان

سازگاري با كم آبي
چند روز قبل داوود نجفيان، مديرعامل ش��ركت 
آب منطقه اي استان البرز از رفع نگراني ها نسبت 
به ذخيره سد كرج خبر داد. البته او تاكيد كرده بود 
كه ميزان بارش امسال منفي 13.5 درصد نسبت 
به دوره قبل بوده است. با اين حال ديدن درياچه 
سد اميركبير بر رودخانه كرج روزنه  اميدي پيش 
روي ما مي گش��ايد. اگر به پشت س��د اميركبير 
برويد به چشم خود مي بينيد كه ديگر از آن خط 
خشكيدگي روي كوه ها ناشي از پايين آمدن سطح 
آب درياچه خبري نيست و آب تا نزديكي تاج سد 
آمده اس��ت. عكس ديروز 23 خ��رداد 97 گرفته 
شده است. نجفيان به ايس��نا گفته بود: وضعيت 
كنوني سد كرج تقريبا مشابه سال گذشته است؛ 
اين س��د در حال حاضر ١٨٠ ميليون مترمكعب 
ذخي��ره دارد؛ يعني ٩٨ ت��ا ٩٩ درصد از ظرفيت 
آن پر اس��ت.  اما نكته اينجاس��ت كه بارش هاي 
اخير فقط در محدوده رشته كوه هاي البرز كمي 
جبران كننده بوده است. با اين حال در شرايطي 
كه وضعيت براي تهراني ه��ا و البرزي ها اندكي با 
بارش هاي اخير اميدبخش و آرام كننده بوده است 
الزم است با آسودگي خاطر به اين نكته انديشيد 
كه چگونه مي توان سازگاري با كم آبي را عملياتي 
و اجرا كرد. تمركز جمعيت در استان هاي تهران 
و البرز و مصرف باالي آنها مي تواند با بهينه سازي 
مصرف، اين روزنه اميد كه با پربودن درياچه سد به 

دست آمده را تثبيت كند. 

تأمل

  بارش ه�ا تاحدودي كمب�ود آب را جبران 
كرده اما هنوز تا استانداردهاي بارش نرمال 
فاصله زيادي داريم. البته شايد بد نباشد كه 
بدانيد، اين بارش ها بيشتر به سلسله جبال 
البرز و اس�تان آذربايجان معطوف بود و در 
مقابل در بسياري ديگر از استان ها بارش ها 

حتي به شدت كمتر هم شده است. 
 در هواشناسي پديده اي داريم به نام بندال يا 
بالكينگ. در اين پديده، گرم و خشك شدن 
هوا در اروپا باعث مي ش�ود تا رطوبت از روي 
درياي مديترانه به سمت ايران بيايد و بارش 
در اينجا زيادتر ش�ود. اين پدي�ده مي تواند 
برعكس باشد. يعني اگر اروپا مرطوب و باراني 
باشد، اينجا هوا خشك و كم بارش خواهد بود. 

  نسبت به سال گذشته 22 درصد كاهش بارش 
را در كل كشور داشته ايم. از لحاظ عدد و رقمي 
هم كه بخواهيم نگاه كنيم، ميانگين بارش باران 
در كشور در همين بازه سه ماهه كنوني ابتدايي 
سال 208 ميليمتر بوده كه متاسفانه امسال به 

۱62 ميليمتر كاهش پيدا كرده است.

ادامه از صفحه اول

ويژه

تعرف��ه جديد مهدهاي كودك از س��وي س��ازمان 
بهزيستي كش��ور اعالم ش��د.  تعرفه ها بين 10 تا 
40 درص��د افزاي��ش نش��ان مي ده��د. س��ازمان 
بهزيستي كشور در بخشنامه اي اعالم كرد شهريه 
مهدهاي كودك يك س��تاره 10 درصد، دو ستاره 
20 درصد، س��ه س��تاره 30 درصد و چهار س��تاره 
 40 درصد بيش��تر از ش��هريه پايه در نظ��ر گرفته

 شده است.
 بخش��نامه ش��هريه مهدهاي كودك تحت نظارت 

س��ازمان بهزيس��تي كش��ور از س��وي انوشيروان 
محس��ني بندپي، ريي��س اين س��ازمان ب��ه همه 
اس��تان ها ابالغ ش��د و از ابتداي ارديبهش��ت ماه 
قابل اجرا اس��ت. براي پيش��گيري از بروز تخلفات 
احتمالي تمهيداتي هم انديش��يده ش��ده اس��ت. 
براساس اين ابالغيه بخشنامه ش��هريه مصوب كه 
از س��وي اس��تان ها براي مهدهاي كودك ارس��ال 
خواهد ش��د، بايد در معرض ديد عم��وم والدين و 

پايگاه اطالع رساني استان قرار گيرد. ايرنا 

 شهريه مهدهاي كودك
 10 تا 40 درصد افزايش يافت

كيانوش جهانپور، سخنگوي س��ازمان غذا و دارو با 
اشاره به حجم باالي بدهي هاي سازمان هاي بيمه گر 
به حوزه دارويي كش��ور گفت: در حال حاضر تاخير 
برخي بيمه ه��ا در پرداخت مطالبات به يك س��ال 
مي رس��د. در صورت ادامه اين روند، ممكن اس��ت 
برخي توليدكنندگان داخلي نتوانند مواد اوليه همه 
داروها و خطوط توليدشان را تامين كنند و در برخي 
موارد دچار كمبود در زمين��ه داروهاي توليد داخل 

شويم. در حال حاضر ميزان كمبودهاي مقطعي در 
كشور بين 60 تا 65 قلم دارو است كه رفع مي شود. 
عموما در كشورما به جز مقطع خاص سال 90-91 و 
قبل از سال 92 كه 300 تا 350 قلم كمبود دارويي 
در كش��ور داش��تيم، به طور ميانگي��ن كمبودهاي 
دارويي هميشه بين 50 تا 65 قلم بوده و كمبود دارو 
تقريبا در تمام بازارهاي دنيا به صورت مقطعي بروز 

پيدا مي كند.« ايسنا

انتقاد سازمان غذا و دارو از سازمان هاي بيمه گر
خبر

اعتماد


